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garantir ao consumidor que, em média,
cada embalagem contém o peso ou
volume de produto, nele declarado

aplica-se a todos os produtos
embalados na ausência do
consumidor, sejam eles da área
alimentar ou não, que tenham
declarada na sua embalagem uma
quantidade nominal com um valor
constante
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Para que serve o
controlo metrológico
de Pré-embalados?
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Não se encontram abrangidos
por esta metodologia os
produtos, igualmente embalados
na ausência do consumidor, mas
onde as quantidades declaradas
variam entre cada produto
embalado, como por exemplo,
algumas embalagens de carne,
queijo, etc., onde o preço pago
depende do peso individual de
cada embalagem

O que é necessário cumprir?
compromisso com a quantidade declarada
realização de medições e registos das
quantidades dos pré-embalados

verificação metrológica de pré-embalados
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correta rotulagem do pré-embalado

As 3 Regras do Embalador
1

O conteúdo médio de um produto pré-embalado
não deverá ser inferior, à quantidade nominal nele
marcada

2

Não deverá existir mais do que 1 embalagem em
cada 40 (2,5%) que tenha uma quantidade inferior
ao valor nominal menos o erro admissível por
defeito (EAD). Este erro varia de acordo com o
valor declarado na embalagem e encontra-se no
Quadro N.º 1 da Portaria 1198/91 de 18 de
dezembro

3

Nenhum pré-embalado deverá conter uma
quantidade inferior ao valor nominal menos o
dobro do EAD
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Decreto-Lei 199/2008 de 8 de outubro

As 3 Regras do Embalador
Quadro N.º 1 da Portaria 1198/91 de 18 de dezembro

Como % de Qn

g

5 a 50

9

-

50 a 100

-

4,5

100 a 200

4,5

-

200 a 300

-

9

300 a 500

3

-

500 a 1.000

-

15

1.000 a 10.000

1,5

-
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ERRO ADMISSÍVEL POR DEFEITO

Quantidade Nominal
Qn (g)

• Devidamente documentado;
• Monitorização e controlo do processo
produtivo ao nível das quantidades;
• Frequência e a dimensão de planos de
amostragem;
• Limites de especificação;
• Utilizar e manter operacionais os
equipamentos de medição apropriados;
• Técnicos habilitados;
• Manter registos de forma adequada e
consultável durante o período de tempo
mínimo estabelecido no Ponto 3, do Artigo
5º, do Decreto-Lei 199/2008 de 8 de
outubro.
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Registos e medições
das quantidades préembaladas

Variáveis Controláveis
(medição, acompanhamento e controlo)
Doseadora

Embalagens

Condições ambientais

PROCESSO DE EMBALAMENTO
Característica da Qualidade: “Quantidade”

Pré-embalado

Massa das taras

Condições ambientais

Variáveis Não Controláveis
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Produto

Os desvios deverão ser detetados no
espaço de uma hora, uma vez que, por
que cada hora de produção deverá
cumprir os requisitos legais

As medições poderão ser realizadas
com intervalos de tempo maiores,
desde que o sistema de controlo da
quantidade esteja devidamente
ajustado para ter em conta os desvios
do processo de embalamento ao
longo tempo.
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Serão as variações do
processo produtivo
percetíveis de forma rápida
e fiável?
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Aquisição de dados

Registos das Medições
Resultados das medições
ü No caso de um sistema por
amostragem, as medições das amostras;
horária de dados do controlo;
ü Amostragem de taras;
ü Cartas de controlo das médias e da
variação (desvio padrão ou
amplitude) do processo;
ü Definição dos valores alvo e
dos limites de especificação;

Dados de identificação dos
produtos controlados
ü Quantidade nominal;
ü Produção horária (produtos/hora);
ü Quantidade total produzida;
ü Especificações de rotulagem;
ü Valores das taras utilizadas;
ü Massa volúmica e temperatura.
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ü No caso de um controlo a 100%, recolha

Exemplo de registo
Dados do Produto e Processo
Designação, Lote, Linha…

Especificações
TL1, TL2, LSC, LIC…

Amostra
Pesagens,
Conteúdo efetivo,
Média…

Resultados

Cartas de Controlo
Limites, Especificações,
Média, Qn….
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Média, nTL1, nTL2,
Validação…

Ações após avaliação
dos processos
Remoção das embalagens com defeito;
Misturar pré-embalados no lote em questão que tenham
sido produzidos corretamente;

Completar o embalamento dos produtos préembalados;
Destruição das embalagens.
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Declarar um novo valor nominal inferior ao declarado
previamente, ou rotular com peso variável;

Determinação dos conteúdos efetivos
Produtos declarados em unidades de massa
Produtos declarados em unidades de volume
Produtos declarados com peso líquido escorrido
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Produtos congelados e ultracongelados com vidragem

Produtos
declarados em
unidades de
massa

IPFA - Instrumentos de Pesagem Automática
IPFnA - Instrumentos de Pesagem Não-automática

Instrumentos de Pesagem
Como boa prática para a
escolha do equipamento, a
divisão de verificação não
deverá ser superior a 1/10
do EAD, para a quantidade
nominal mais baixa para o
qual o equipamento irá ser
utilizado
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Guia WELMEC para o embalador

Instrumentos de Pesagem
Guia WELMEC para o embalador
Divisão de Verificação (e)

Classe de Precisão

≥ 5g

0,1 g

Classe II

≥ 10g

0,2 g

Classe II

≥ 25g

0,5 g

Classe II

≥ 110g

1g

Classe III

≥ 330g

2g

Classe III

≥ 1670g

5g

Classe III

≥ 3330g

10 g

Classe III

≥ 6670g

20 g

Classe III

*Esta tabela aplica-se a instrumentos de medição com Primeira Verificação
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Quantidade Nominal (Qn)

Medição da massa
volúmica a 20 °C
ü Picnómetro de vidro;
ü Picnómetro metálico;
ü Balão volumétrico;
ü Areómetro;
ü Densímetro digital;
ü Espetrofotómetro.
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Produtos
declarados em
unidades de
volume

Picnómetro de vidro

Areómetro

Densímetro digital
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Picnómetro metálico

Quantidade escorrida de
produtos embalados em
meio líquido
Equipamento
Crivo

Instrumento de pesagem
Instrumento de pesagem com alcance e
resolução adequada à quantidade nominal a
testar.
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Crivo plano com uma malha quadrada de
2,5 mm (1,12mm de espessura do arame).
Diâmetro de 20 cm para pré-embalados de
850 ml ou menos e de 30 cm para préembalados acima dos 850 ml.

Quantidade escorrida de produtos
embalados em meio líquido
❶
1. Determinar o peso do crivo

O crivo não deve ser agitado e deve
encontrar-se num ângulo entre 17⁰ a 20⁰
relativamente à horizontal para facilitar o
escoamento.

❷
2 min
17 ° a 20°

O escorrimento deve durar 2 minutos.
3. Voltar a pesar o crivo com o conteúdo e
determinar o conteúdo efetivo.

❸
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2. Abrir a embalagem e distribuir todo o seu
conteúdo uniformemente pelo crivo.

Produtos
congelados e
ultracongelados
com vidragem

Decreto Lei n.º 37/2004
de 26 de fevereiro
Amostragem 5 ou 10 embalagens
Desvios permitidos de 4% e 5%

Portaria n.º 1198/91
de 18 de dezembro
Amostragem 20 embalagens
Desvios: Quadro N.º 1 da P 1198/91
de 18 de dez.

Rotulagem dos
Pré-embalados
Quantidade Nominal

A marca de conformidade ℮
Inscrições em “multi-embalagens”
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Identificação do Responsável

Quantidade Nominal

Quantidade Nominal

Altura mínima da figura

5 – 50

2 mm

51 – 200

3 mm

201 – 1 000

4 mm

1 001 – 10 000

6 mm

A utilização de expressões como
“peso líquido” ou “contém” é
permitida, mas é desnecessária.
Já a utilização de expressões
como “peso mínimo” ou “peso
aproximado” não é permitida.
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A quantidade nominal deverá aparecer numa
figura, próxima do nome do embalador e da
descrição do produto, seguida da abreviatura da
unidade de medida adequada. As figuras que
indicam a quantidade nominal deverão ter uma
altura mínima…

A Marca de Conformidade

Declaração de Retificação
nº 71/2008

A marca de conformidade
deverá ter pelo menos 3mm de
altura e deverá ser aplicada no
rótulo dos pré-embalados no
mesmo campo de visão da
quantidade nominal

conformidade “℮”…

Não é Obrigatório!
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Pode ainda ser colocada na
embalagem de qualquer préembalado fabricado de acordo
com a presente
regulamentação a marca de

Inscrições em “multi-embalagens”
A quantidade nominal desse pré-embalado deverá ser indicada
pela quantidade contida em cada uma das embalagens
individuais e pelo número total dessas embalagens.

Sempre que existir um conjunto de pré-embalados com
produtos diferentes e/ou diferentes quantidades nominais
combinadas dentro de um pré-embalado, a informação é
obrigatória para cada embalagem e também deverá constar
também na embalagem exterior, a menos que esta seja
facilmente visível através da mesma.
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Quando a quantidade nominal e o número de embalagens
individuais é visível para o exterior, sendo fácil a contagem, não
é necessária a indicação da quantidade nominal no préembalado.

Quando a entidade que figura no rótulo de um
pré-embalado importa os seus produtos, a
mesma é responsável por assegurar que as
embalagens se encontram de acordo com As 3
Regras do Embalador e que estas se encontram
devidamente rotuladas.

Poderá obter junto do embalador desses
produtos, os documentos adequados (antes
das embalagens saírem para o mercado), que
forneçam evidências suficientes para garantir
que as embalagens cumprem os requisitos das
quantidades.
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Para os
importadores de
pré-embalados

Verificação Metrológica de
Pré-embalados

Controlo
Metrológico em Fábrica

Verifica

Controla os processos

ü Impõe critérios de aceitação
para os lotes de pré-embalados

ü Cumprir os requisitos legais
ü Evitar desperdícios
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Controlo
Metrológico Legal

Enquadramento Legal
Decreto Lei n.º 291/90 de 20 de setembro

PRÉ-EMBALADOS

Decreto Lei n.º 199/2008 de 8 de outubro
Estabelece as condições a que os
pré-embalados devem obedecer
Portaria n.º 1198/91 de 18 de dezembro
Estabelece as condições a que os
pré-embalados devem obedecer

OIML R87-e04

Diretivas Comunitárias

75/106/CEE
80/232/CEE
76/211/CEE
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Regulamenta o controlo metrológico dos
métodos e dos instrumentos de medida

Decreto-lei 291/90 de 20 de setembro

Controlo Metrológico
1 – O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de
medição envolvidos em operações comerciais, fiscais ou
salariais, ou utilizados nos domínios da segurança, da saúde ou
da economia de energia, bem como das quantidades dos
produtos pré-embalados e, ainda, dos bancos de ensaio e
demais meios de medição abrangidos pelo artigo 6º é exercido
nos termos do presente diploma e dos respectivos diplomas
regulamentares.

• …domínios da segurança, saúde ou
economia da energia
• Quantidade de produtos pré-embalados
• Bancos de Ensaio…

Obriga ao cumprimento do Controlo
Metrológico Legal
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Artigo 1º

• Métodos e instrumentos de medição
envolvidos em operações comerciais,
fiscais ou salariais
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OIML R87-e04

Verificação Metrológica
De acordo com o Regulamento do Controlo
Metrológico das Quantidade de Produtos Préembalados estabelecido na Portaria n.º 1198/91 de
18 de dezembro, o embalador ou o importador de
produtos pré-embalados, ou seja, a entidade que
figure no rótulo do pré-embalado, deverá notificar
anualmente uma entidade competente para a
realização da verificação metrológica de préembalados.
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Portaria 1198/91 de 18 de dezembro

Verificação Metrológica
Portaria 1198/91 de 18 de dezembro

Qualquer produto, embalado na ausência do
consumidor, que tenha declarado na sua
embalagem uma quantidade previamente
escolhida e com um valor constante, desde que
essa quantidade esteja compreendida entre 5g e
10kg ou 5mL e 10L.
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Pré-embalado

Verificação Metrológica
Portaria 1198/91 de 18 de dezembro

O plano de amostragem a realizar na
verificação metrológica de pré-embalados,
depende das características do processo
produtivo dos pré-embalados:
• Número de linhas de embalamento e
quantidades nominais produzidas por
linha;
• Taxas de produção horária máximas das
linhas de embalamento;
• Tipo de produtos e de taras utilizadas no
embalamento.
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Em Portugal, atualmente, a realização
das verificações metrológicas de préembalados é realizada por organismos
de verificação metrológica (OVM)
devidamente reconhecidos pelo
Instituto Português da Qualidade (IPQ),
por Despacho legal emitido em Diário
da Republica

Verificação Metrológica
Onde?

A verificação metrológica de pré-embalados deverá ser realizada nas
instalações do embalador ou importador, que deverá colocar à disposição do
OVM todos os meios auxiliares indispensáveis à execução dos ensaios

Como?

Para realizar os ensaios, o técnico responsável poderá ter que destruir
embalagens de produto, caso o ensaio tenha que ser realizado através do
método de controlo destrutivo. Os controlos destrutivos só se realizam
quando não se puder utilizar um controlo não destrutivo

O que é
verificado?

O ensaio realizado deverá permitir verificar se a média da amostra é superior
ao critério legal aplicável e se o número de embalagens com um erro por
defeito superior ao EAD não ultrapassa o estabelecido no Regulamento
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Portaria 1198/91 de 18 de dezembro

Caso Prático
Verificação Metrológica Pré-embalados
Linha de Enchimento de Vinho

Características do
Processo
• Produto: Vinho Tinto
• Produção: 2000 garrafas/h

• Qtd. Nominal: 375 ml
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• Embalagem: Vidro

Tipo de Ensaio
• Destrutivo ou Não Destrutivo?
• Qual Dimensão da Amostra?
• Controlo Duplo ou Controlo

• Tara Média ou Tara Individual?
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Simples?

Tara Média ou Tara Individual?

• Produto: Vinho Tinto
• Produção: 2000 garrafas/h
• Embalagem: Vidro
• Qtd. Nominal: 375 ml

Se

Mtara

Se
< 10%

Mtara

> 10%

Mbruta

Mbruta

Tara
Individual

• Destrutivo ou Não Destrutivo?
Não Destrutivo

Mtara= 322,7g
Mbruta= 712,5g
Mt/Mb= 45,3%

10 taras

EAD= 11,25 (Ver Quadro N.º1 da P.1198/91)
1/4EAD= 2,81
Staras= 3,2

20 taras
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Staras ≤ 1/4 EAD

Dimensão da Amostra?

• Produto: Vinho Tinto
• Produção: 2000 garrafas/h
• Embalagem: Vidro
• Qtd. Nominal: 375 ml

Quadro Nº 2 da P. 1198/91
Amostras

Unidades Defeituosas

Efectivo do Lote
Ordem

Efectivo

Acum.

Aceitação

Rejeição

1ª

30

30

1

3

2ª

30

60

4

5

1ª

50

50

2

5

2ª

50

100

6

7

1ª

80

80

3

7

2ª

80

160

8

9

De 100 a 500

• Destrutivo ou Não Destrutivo?
Não Destrutivo
• Tara Média ou Tara Indivídual?
Tara Individual
• Controlo Duplo ou Simples?
Controlo Duplo

Mais de 3200
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De 501 a 3200

Pesagens

• Produto: Vinho Tinto
• Produção: 2000 garrafas/h
• Embalagem: Vidro
• Qtd. Nominal: 375 ml

• Destrutivo ou Não Destrutivo?
Não Destrutivo

1
2

3

4

50

…

• Tara Média ou Tara Indivídual?
Tara Individual

MT

MB

VL

318,9

707,0

377,5

318,4

707,2

378,3

322,1

709,1

376,5

319,9

…

…

…

• Dimensão da Amostra?
50 unidades
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• Controlo Duplo ou Simples?
Controlo Duplo

Resultados

• Produto: Vinho Tinto
• Produção: 2000 garrafas/h
• Embalagem: Vidro

376,8

Desv.Pad

2,9

Unid. Def.

1

• Destrutivo ou Não Destrutivo?
Não Destrutivo
• Tara Média ou Tara Indivídual?
Tara Individual
• Controlo Duplo ou Simples?
Controlo Duplo

Critério da Média
Critério dos Conteúdos

𝑥̅ ≥ Qn - ks
k=0,379 (Quadro N.º 4)
% ≥ 373,9
𝒙
LOTE ACEITE

Ud £ 2
LOTE ACEITE

• Dimensão da Amostra?
50 unidades
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Média

• Qtd. Nominal: 375 ml

Recomendação OIML R87
Edição 2016

Recomendação OIML R87
Edição 2016

Cálculo da tara
Se < 10% → 10 taras

Mais relacionada com a dimensão
efetiva do lote… (sendo o lote a produção
máxima horária de uma máquina).

Cálculo do fator de
correção da amostra
FCA = −

()*,**,,- . /
-(1 ./)
(1 .-)

*tem em conta o efetivo do lote
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Dimensão da amostra

Se >10% e s < 0,25 EAD → 25 taras

Recomendação OIML R87
Edição 2016
Dimensão da
amostra, n

20 ou menos

Número de
pré-embalados
permitidos com erro T1

FCA

Inspeção total

0

NA

40

32

1

0,22

60

35

1

0,30

80

47

2

0,25

100

49

2

0,28

200

64

3

0,27

300

67

3

029

400

81

4

0,26

500

81

4

0,27

600 a 100 000

98

5

600 a 656

0,24

657 a 1 261

0,25

1 262 a 31 094

0,26

31 095 a 100 000

0,27
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Dimensão do lote
inspecionado, N

Técnico de Metrologia
968 557 980
rui.silva@aferymed.pt

Aferymed – Aferição e Medidas, Lda
Rua dos Costas, Lt. 19, Nº 74 R/C
2415-567 Leiria
t. 244 822 912 | ovm@aferymed.pt
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OBRIGADO!

Rui Silva

